
Mátétetke Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete

Jegvzőkönvv

Készült: Mátételke Község Önkormanyzat Képviselő- testülete
14 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Nagy Noémi polgármester, Patocskai Ibolya
András, Pozsgainé Elek Erika, Piukovics Mihályné ós Wágnerné

Nagy Noémi polgármester: Más napirendre javaslat
meghívóban kiadott napirendi pontokra tett javaslatát.
A Képviselő - testület 5 igen szavazattal, tartőzkodás
nap irendi p ontokat é s a követk ező határ o zatot hozza;

1412015. (III.20.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tárgyalása

2015. március 20-an (péntek)

jegyző, dr. Bednár Károly
Piukovics Erika képviselők.

nincs, ezért szavazásra bocsájtja

és ellenszavazat nélkiJ'l elfogadja

IJatár ozat

Nagv Noémi poleármester megnyitja az ülést.
Kö szönti Patocskai Ibolya j e gy zőt, köszönti a megj elent képvi selőket.

Megállapítja, hogy 5 képviselő - testületi tag van jelen az ülésen, az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Wágnerné Piukovics Erika alpolgármestert.
Más személyre javaslat, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsájtja a
j egyzőkönyv hitelesítőj ére tett j av aslatát.
A Képviselő - testület 5 igen szavazaííal, tartőzkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét.

13/2015. űII.20.) Mátételke köh.
Jeryzőkönyv-hitelesítő kij elölése

Határ ozat

Mátételke Község Önkormanyzat Képviselő- testülete (továbbiakban
Képviselő - testület) úgy dönt, hogy a 2015. marcius 20-én a Képviselő -
testületi ülésre Wágnerné Piukovics Erika alpolgármestert jelöli ki
j egyzőkönyv-hitelesítőnek.

Mátételke Község Önkormányzata a 20t5.
pontokat tárgyalj a meg:

1.) Felső-Bácskai lvóvízminőség-javító
beszámolój ának megvitatása

Előadó: Nagy Noémi polgiármester

a következő napirendi

Társulás 2014. évi

március 20-i ülésen

Önkormányzati



2.) Atűzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
Előadó: Patocskai Ibolya jegyző

3.) Együttműködési megállapodás megkötése a 2014-2020 közötti Európai Uniós
fejlesztési ciklus Bács-Kiskun meryei Integrált Területi Programjának megvalósítására

Előadó: Nagy Noémi polgármester

4.) Egyebek

l.napirendi pont

FelsŐ-Bácskai lvóvízminőség-javító ÖnkormányzatiTársulás 2014. évi beszámolójának
megvitatása

Nagv Noémi polgármester: A beszámoló kiadásra került.
Kérdés, észrevétel van-e?

További hozzászőlás, j avasl at ninc s, ezért szav azásra b o c sáj tj a az e l őterj e s zté st.

A KéPviselő - testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellensz avazat nélkül az következő
határozatothozza:

15/2015. ([I.20.) Mátételke k. öh
Felső-Bácskai lvóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás 20t4. évi
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Határozat

Mátételke Község Önkormany zatának Képviselő-testülete a Felső_Bácskai
Ivóvízminőség-j avító Önkorman y zati T ársulás 20 I 4. évi működéséről szóló
beszámolót elfogadja.

Felelős : képviselő-testület
Határidő: azonnal

2. nanirendi pont

A tűzgy űjtás helyi szabályairól szóló rend elet elfo gadása

Nagv Noémi polgármester: Az elkészilt anyag a rendelet tervezetével kiadásra került. Az
előterjesáésben felsorolásra kerültek azok az indokok, melyek míaít a rendelet megalkotása
és elfogadása sztikségessé vált.



Javasolja, hogy azidőszakokat kicsit korlátozzákbe, 15 óra és 20 őraközött lehessen égetni.

Dr. Bednár Károlv képviselő:

Egyetért az előtte szólóval.

Naw Noémi polgármester:

Még jobban szeretné korlátozni, javasolja, hogy csak ahétnéhány napján lehessen tl;r;e|ni.

Javasolja, hog;r hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton lehessen ezt megtenni, reggel 7
és este 20 őra között.

Megkérde zte, v an- e hozzászőlá§ vary más j avaslat.

További hozzászőlás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtj a az előterlesáést.

A Képviseló - testiilet egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszayazat és tartózkodás nélkül a melléklet
szerint megalkotja Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tűzgyűjtás helyi
szabályairól szóló 6/2 0 1 5.(m.23.) tinkorm ány zati rendeletét.
(a rendelet mellékelve)

3. napirendi pont

Eg5rÜttműködési megállapodás megkötése a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési
ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált Területi Programjának megvalósítására

NaW Noémi poleármester: Kiadásra került az anyag. A Bács-Kiskun Megyei Közgyilés
@yüttműködésimegá11apoíásmegkotésétjavasolj-aa201,4-2020
közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei Integrált Területi Programjának
megvalósításátta.
Korábban már született együttműködési megállapodás a területfejlesztési koncepció és
program kidolgozására.

Az egYüttműködés célja: a területfejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési programok,
illetve projektek előkészítésének és megvalósításának összehangolása, a fejlesáési források
felhasználás i hatékonys ágának növe l é s e.

Kérdés, észrevétel van-e?

További hozzászőlás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsáj tja az előterjesztést.

A Képviselő * testület egyhangúlag, 5 szavazattal, ellenszavazat nétkül az következő
határozatothozza:

16/2015. (III.20.) Mátételke k öh
E gyüttműködési megállapodás

Határozat

Mátételke Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete és a Bács-
Kiskun Megyei Önkormany zat közötti Együttműködési megállapodást



- a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun
megyei Integrált Területi Programjanak megvalósítására - a melléklet
szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
alűtására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Noémi polgármester

4. napirendi pont

Egyebek

N4w Noémi polgármester: Szrándékában áll megkeresni a Vöröskeresztet, hogy
ruhaadomiánnyal kapcsolatban segítségiiket kérje. Van-e valakinek bejelenteni valója?

Pltocskai Ibolva iewző: Tájékoztatja a testületet, hogy Gyermekjóléti szolgálatot érintően
személyi változások várhatóak, melyek a feladat ellátását nem befolyásolják.

Nagy Noémi polgármester: A jövőben több olyan pá|yázati lehetőség várhatő, melyekhez az
önkormanyzatnakhelyet kell biztosítania. Mivel jelenleg nincs az önkormányzattulaldonában
iires és használható ingatlan, javasolja, hogy térképezzék fel a települést, hol vannak
megvásarolható üres ingatlanok, esetleg ezek vételáráről is informálódjanak, hogy a
későbbiekb en a tewezést meggyorsítsák.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Nagy Noémi polgármester: Ha más észrevétel, javaslat, bejelentés nincs, megköszöni
mindenkinek a jelenlétet, a testületi ülést 14 fua 50 perckor bezáqa.

Kmf.
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j egyzőkönyv hitelesítő


